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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Person)

Przewodniczący Andrzej Person:

Bardzo serdecznie witam państwa po raz ostatni, ale 
mam nadzieję, że tylko w tej kadencji, a w ogóle to nie. 
Jeszcze trochę pociągnę. Bardzo liczę na to, że pociągnę, 
jeśli nie w Senacie, to tak ogólnie w życiu. Mam taką głę-
boką nadzieję. Mam także nadzieję, że pani Barbara Borys- 
-Damięcka, senator, profesor, przestanie rozmawiać, ale ta 
nadzieja nie jest zbyt wielka.

Pani Barbaro, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim za te cztery lata, za 
aktywność, za wielkie zaangażowanie wszystkich bez wy-
jątku, którzy akurat tu są: i administracji, i pani dyrektor, 
i naszemu panu dyrektorowi, i dwu wspaniałym paniom, 
no i wam, Drodzy Senatorowie, Panie Senator i Panowie 
Senatorowie, bo byliście tutaj creme de la creme tej komi-
sji, niezwykle aktywni. Także pan Konopka, który, mam 
nadzieję, nadejdzie, i pan senator Zientarski, i pan senator 
Gil, którego nie ma, ale…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Będzie na pewno.)
To jest komplet. Zaczynaliśmy w szerszym skła-

dzie – można, Pani Basiu, się częstować – a kończymy 
w węższym, ale za to jak wspaniałym. I sobie, i państwu 
chciałbym pogratulować, że dotrwaliśmy w zgodzie, bez 
większych ekscesów. Były też w tej kadencji momenty 
niezwykle trudne, w których – dzisiaj mogę to powiedzieć, 
posypując resztki włosów popiołem – może powinienem 
się zachować inaczej. Mówię to szczerze, a mam na myśli 
te pieniądze, które straciliśmy.

Rozumiem, że państwo mają te wszystkie materiały…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
O, to jest bardzo optymistyczny głos.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wszyscy, wszyscy, tak, tak. O tym mówiłem.
…W takiej czy innej postaci. Sam nawet złożyłem 

wniosek, który jest pośród innych wniosków. Jeżeli pań-
stwo pozwolą, to nie będę odczytywał tego, co było, posie-
dzenie po posiedzeniu, bo to bez sensu. Jest kilka bardzo 
interesujących wniosków na przyszłość, wskazujących, 
w jakim kierunku powinny zmierzać działania komisji. 
Składali je i pani senator Barbara Borys-Damięcka, i pan 
Abgarowicz, i ja pozwoliłem sobie napisać o działaniach 
przywracających w ten czy inny sposób środki do Senatu. 

W każdym razie w naszych relacjach z Polonią i Polakami 
za granicą było wyraźnie widać, że brak tych środków był 
dosyć istotny. To się czuło.

(Głos z sali: Oni to odczuli.)
Oni to odczuli, my też odczuliśmy.
Poza tym problemem cała reszta chyba wyglądała dosyć 

dobrze?
Chciałbym podziękować za częste wyjazdy, nieraz bar-

dzo trudne, panu senatorowi Gogaczowi, który chyba bił tu 
wszystkie rekordy, ale także pan Abgarowicz…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Poruszenie na sali)
Nie, to nie jest zarzut, że to była jakaś komisja wyciecz-

kowa. Wręcz przeciwnie, jeździłeś do Polaków…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan senator Abgarowicz chyba też takie rekordy usta-

nawiał, wszyscy państwo byli bardzo aktywni.
Raz jeszcze dziękuję pani Anicie i pani Kasi za pomoc 

w działaniu naszej komisji, za te wszystkie spotkania.
Jeśli państwo pozwolą, to otworzyłbym forum do szer-

szej dyskusji, gdyby państwo mieli zamiar zabrać głos, 
zamiast opowiadać…

Ciastka można jeść, oczywiście, proszę państwa.
(Głos z sali: Bardzo dobre te ciastka.)
Bardzo dobre.
(Głos z sali: Może niech pan opowiada, a my będziemy 

jeść.)
Ja mogę nawet złożyć taki wniosek, dopisać do tych, 

które są, żeby w przyszłej kadencji na każdym posiedze-
niu były ciastka. Nie wiem, co na to powiedzą „gabaryty” 
garniturów, ale…

(Głos z sali: Pójdzie na konto pana przewodniczącego.)
Tak.
Szanowni Państwo, a mówiąc już zupełnie poważnie, 

koniec tej kadencji był trudny i myślę, że przyszła też będzie 
bardzo skomplikowana z racji powrotów, z racji sytuacji 
naszych rodaków na Ukrainie, na Litwie, na Białorusi. Co 
tu dużo mówić, wszędzie tam nie jest lepiej, a raczej go-
rzej. To samo myślę o przyjazdach i powrotach z Zachodu, 
o całym świecie, który powoli się oddala – takie są nasze 
obserwacje – a mam tu na myśli kraje Ameryki Południowej 
czy Australię. Kolejne pokolenia nie są już tak mocno zaan-
gażowane w sprawy polskie i trudno im się nawet dziwić. 
Oni pamiętają, że prababcia przyjechała…

Mówię za blisko do mikrofonu? Mogę być za daleko, 
jeśli pani chce.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 03)
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Odbywało się ono w takiej atmosferze, że wydawało 
się, iż wszystko już będzie pozałatwiane, a jednak sprawy 
własnościowe się ciągną…

(Brak nagrania)

Przewodniczący Andrzej Person:
Włączamy mikrofony, bo musimy…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Brak nagrania)

Przewodniczący Andrzej Person:
Wszyscy mają.
Pan senator Czarnobaj powie nam, na jakim etapie 

jest Bar.
(Barbara Borys Damięcka: Włączamy czy nie?)
(Brak nagrania)

Senator Leszek Czarnobaj:

Powiem, że ostatnie informacje z czerwca i lipca, mó-
wiły, że będzie to sierpień, najpóźniej początek września.

(Głos z sali: Miało być otwarcie.)
Dostaliśmy informację, że na razie termin otwarcia 

się przekłada. Co jest przyczyną, tego nie dochodzimy, 
ale mam nadzieję, że w końcu zostanie dopięty ten etap 
budowy. Przecież już niewiele brakowało, chociaż działy 
się tam…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: To remont czy 
budowa?)

Budowa, tam jest budowa.
(Głos z sali: Tam jest budowa.)
Zdjęto tam wykonawcę. Podczas zdejmowania go 

były różnego rodzaju wojny, działy się dantejskie sceny. 
W końcu udało się. Jest nowy wykonawca. Była nadzieja, 
że zostanie to oddane na koniec sierpnia lub na początku 
września, jednak coś tam…

Przewodniczący Andrzej Person:

Pan senator reprezentuje Kwidzyn, który jest mia-
stem…

(Senator Leszek Czarnobaj: Prastary…)
Prastary polski Kwidzyn, a dlatego to wiem, bo Bar 

jest miastem…
(Senator Leszek Czarnobaj: Partnerskim.)
…z którego bardzo wielu rodaków przyjechało właśnie 

do Kwidzyna.
(Senator Leszek Czarnobaj: Są to miasta partnerskie.)
Kwidzyn bardzo długo nie był niestety na ziemiach 

polskich. Mam nadzieję, że ten budynek w Barze będzie 
gotowy szybciej, niż nastąpią wasze peregrynacje.

O kulturze w następnej kadencji wspominała pani 
Barbara Borys-Damięcka, obecna tu wiceprzewodniczą-
ca, i zgłosiła wniosek, żebyśmy się szerzej tym zajmowa-
li. Co mniej więcej miała pani na myśli, pisząc to, Pani 
Senator?

Wróciłem właśnie z inauguracji roku akademickiego 
w Akademii Teatralnej, gdzie wszyscy mówią głośno, i dla-
tego ja też próbuję mówić głośno.

Ci, którzy zajmą te miejsca w następnej kadencji, na 
pewno będą mieli do rozpatrzenia takie kwestie, jak repa-
triacja i wiele innych spraw, które nie będą łatwe. Prawdą 
jest, że wszystkie te problemy staną także przed komisją, 
przed Senatem. Niemniej jednak uważam – myślę, że wszy-
scy jesteśmy tego zdania – iż zaangażowanie naszej Izby 
w sprawy polonijne musi być bardzo duże. Mam nadzieję, 
że jeszcze kiedyś pojadę z panem senatorem Czarnobajem 
z Kwidzyna do legendarnego Baru, bo ten Bar kończymy 
już mniej więcej dziesięć lat. Cały czas, gdy byłem…

(Głos z sali: Już jest bliżej niż dalej.)
Już jest bliżej niż dalej.
(Głos z sali: Do Koszyc też, bo miał pan przewodni-

czący zaproszenie od swoich kolegów.)
Bardzo dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, do Baru to nie na golfa, jak pani złośliwie powie-

działa, Pani Senator, tylko…
(Głos z sali: Ale tam nie są międzynarodowe…)
Ja wiem, znam nawet właściciela tego pola, który był 

asystentem pana Rubinsteina, pianisty.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak. Wiele lat z nim pracował.
Chciałbym także powiedzieć, że… No właśnie, nie 

wiem, co chciałem powiedzieć, ale zaraz do tego wrócę.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Chciałbym powiedzieć, Drodzy Państwo, że podobna 

jak z Barem jest sprawa z Domem Polskim we Lwowie. 
Dzwoniłem nawet do pana konsula Drozda do Lwowa, ale 
niestety, jutro tego problemu nie rozstrzygniemy. Pewnie 
to jeszcze potrwa, bo znów są tam problemy z własnością 
ziemi. Odbywają się kolejne posiedzenia Rady Miejskiej 
Lwowa; jedno już było, potrzebne jest jeszcze jedno.

Jeżeli się znajdziemy w następnej kadencji, to będzie 
miło. Jednym z pierwszych wyjazdów powinien być wów-
czas taki wyjazd jak tamta wyprawa na Ukrainę, prawda?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jak się da.
Bez wątpienia namówimy też panią senator Borys- 

-Damięcką – która wtedy nie mogła pojechać – żeby się 
z nami wybrała, bo poza tym, że jest to dla nas niezwykle 
ważne, sam wyjazd był bardzo interesujący. Jeden taki 
duży wyjazd, prawda?

Pan senator Gogacz się uśmiecha…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Na Ukrainę.
(Głos z sali: Byliśmy razem.)
Byliśmy wszyscy. Oczywiście.

Senator Stanisław Gogacz:
Gdy pan przewodniczący powiedział, że są tam jeszcze 

jakieś problemy, to się uśmiechnąłem i pomyślałem sobie: my 
tak solennie, cała komisja in corpore, in gremio, tam pojecha-
liśmy. Chyba nawet było spotkanie z prezydentem miasta?

Tak, było spotkanie z panem prezydentem.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Niezwykle skrótowo pani to przedstawiła.
Pan senator Stanisław Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się ta inicjatywa 

podoba, ale troszeczkę się o nią zatroskałem, kiedy zosta-
ło powiedziane, że to wszystko ma być w internecie. Ja 
rozumiem, że pewne etapy mogłyby się odbyć w interne-
cie, ale tu Polacy z całego świata spotkaliby się z okazji 
pisania dyktanda, które z definicji jest czymś, co wymaga 
znajomości języka polskiego. Wiemy, że jeśli się zna język 
polski, to i kulturę trzeba poznać, bo żeby użyć pewnych 
sformułowań, trzeba sobie wyobrazić ich znaczenie, jest 
bowiem wieloznaczność itd., itd. Mnie zawsze brakuje tego, 
żeby Polacy ze Wschodu spotkali się z Polakami z Zachodu. 
Kiedy przyjeżdżają delegacje na przykład ze świata za-
chodniego, mówiąc tak generalnie, to zawsze pytam, czy 
mają kontakty z tymi Polakami, i okazuje się, że na ogół 
nie mają kontaktów. Są sytuacje, że mają, ale generalnie 
nie, a jeśli tak, to nie w takim zakresie, jakiego pewnie 
my jako komisja byśmy oczekiwali. Może udałoby się 
przeprowadzić to tak, żeby na przykład eliminacje zostały 
przeprowadzone przez internet – i to w taki sposób, żeby 
w tych eliminacjach nie odpadł któryś kontynent – a finał 
odbywałby się na jakiejś dużej sali. Istotne byłoby zazna-
czenie, że mają być reprezentowane wszystkie kontynenty, 
żeby na tej sali spotkali się Polacy z całego świata i pisali 
dyktando. Za tym jestem. Żeby tę ostatnią część…

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Tu jest na pewno jeszcze bardzo wiele szczegółów do 

omówienia, ale mnie bardzo pociąga informacja firmy in-
ternetowej, która już współpracuje z Telewizją Polonia, 
i dzięki tej współpracy powstała ta formuła Polonia 24 
i Halo Polonia, gdzie zaraz po tym programie następuje 
bezpośrednie łączenie się z każdym, z kim chcemy się połą-
czyć na danym kontynencie. Oni w trakcie programu łączą 
się i z Brazylią, i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Europą 
Zachodnią, i z Europą Wschodnią itd. Firma ta twierdzi, 
że jest absolutnie możliwe i absolutnie do wykonania, 
żeby o konkretnej godzinie przy podaniu odpowiednich 
warunków technicznych i zasiądnięciu przed kompute-
rem… Oczywiście trzeba by zgrać czasy, bo inny czas ma 
druga półkula itd., czas musi więc być określony. Ale to 
jest wyzwanie i ciekawostka dla Polaków. Bez względu na 
to, o której godzinie się to odbędzie – ważne jest jednak, 
żeby to był dzień wolny pracy – warto się o to pokusić. 
Zgromadzić przedstawicieli Polonii z całego świata w sali 
to żadna filozofia. Żadna to trudność, żeby konkretnego 
dnia przyjechali do jednej sali w konkretnym mieście. Mnie 
chodzi o to, żeby się spotkali w internecie, napisali, i żeby 
można było wrzucać podglądy z różnych kontynentów 
i z różnych miejsc, i z różnych etapów pisania, a potem 
zorganizować ocenę tego, bo jest tu też kwestia organizacji 
oceniających, prawda?

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Ja mam kilka wniosków do zgłoszenia. Jeden bardzo 

ważny zgłosiłam pół roku temu jako ewentualne zadanie 
w tej kadencji…

(Brak nagrania)

Senator Barbara Borys-Damięcka:
…Doceniło szkoły społeczne. Stwierdzono nawet, że 

te społeczne szkoły będą też w jakimś stopniu dofinanso-
wywane, bo są to inicjatywy rodziców czy rodzin, które 
wybrały kraj, w którym mieszkają, jako kraj zamieszka-
nia na stałe. Czyli problem edukacji języka polskiego jest 
bardzo ważny.

W Kanadzie spenetrowałam cztery polskie szkoły, nie-
które na końcu świata, jak mówią Kanadyjczycy, gdzieś 
tam, gdzie prawie cywilizacja nie dochodzi, ale jednak oni 
czerpią z tych różnych szkół tu w Europie, dostają materiały 
itd. Na tej podstawie stwierdziłam, że bardzo przydałoby 
się wszystkim światowe dyktando po polsku. Autentycznie 
światowe. I składając ten projekt na…

Przewodniczący Andrzej Person:
Cały świat pisze po polsku, tak?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Słucham?)
Cały świat po polsku pisze?

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Tak.
(Głos z sali: Polski świat.)
Światowe dyktando z polskiego, czyli wszyscy Polacy 

rozproszeni po świecie w pewnej kategorii wiekowej, bo 
nie mogą…

(Brak nagrania)

Przewodniczący Andrzej Person:

Mikrofon musi być włączony.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

No dobrze. Ja to przecież złożyłam na piśmie, jest to 
więc opisane.

(Przewodniczący Andrzej Person: Jest, bardzo pięknie.)
Też do użytku.
Uważam, że jeżeli inicjatorem będzie przyszła komisja 

emigracji – bo miałam na myśli, żeby to była inicjatywa 
Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – to 
w tak bardzo ważnej, potrzebnej dziedzinie jak promocja 
języka polskiego, nauka języka polskiego itd., takie dyk-
tando może pobudzić różne koła i organizacje zajmujące 
się kulturą, czy nawet szkoły polskie, do czegoś w rodzaju 
turnieju między szkołami w pisaniu dyktanda z polskiego, 
bo to jest równocześnie dobra praktyczna nauka języka 
polskiego. To tyle.
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Uproszczenie procedur związanych z uzyskiwaniem 
Karty Polaka wydaje się oczywiste.

O dyktandzie już mówiliśmy. Chociaż był to punkt szó-
sty, Pani Przewodnicząca, przesunęliśmy go na pierwsze 
miejsce ze względu na naszą miłość do kultury i języka 
polskiego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale to nie była złośliwość.
(Barbara Borys-Damięcka: Po tej kadencji to chyba 

zmienimy przewodniczącego.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
I tak zwany okrągły stół na rzecz promowania dzia-

łalności kulturalnej środowisk polonijnych. A o tym pani 
nie powiedziała, chociaż zgłosiła pani ten projekt, Pani 
Barbaro, jeżeli mogę tak do pani…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Zapytał pan o dyk-
tando, to się wypowiedziałam.)

A co by pani w telegraficznym skrócie powiedziała 
o tym okrągłym stole?

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Żeby pana usatysfakcjonować, to znaczy, żeby było 
króciutko – bo pan zawsze ma mi za złe, że za długo mó-
wię – powiem, że wzorcem był Polsko-Włoski Okrągły 
Stół w 2013 r. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo, ale skoro pani mówi, że ciągle jestem 

złośliwy, to dodam, że po tym Polsko-Włoskim Okrągłym 
Stole cała Polonia we Włoszech mówiła…

(Rozmowy na sali)
Ciii!
…Że Person z Borys-Damięcką namieszali w środowi-

sku polonijnym. Tak mówiono. Ale to trudno.
Jest pan Zientarski. Na ostatnie posiedzenie przyszedł 

w żółtych spodniach.
(Głos z sali: Z tym że na dwie minuty…)
(Wesołość na sali)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jest. Na pół godziny.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: …Polaków we 

Włoszech.)
Tak było.
Następna propozycja to zorganizowanie konferencji 

na temat sytuacji i wspierania rozwoju polskich mediów 
na Wschodzie oraz mediów polonijnych. Jest to oczywista 
oczywistość, prawda?

Kolejna kwestia to wspieranie rozwoju programów 
aktywizacji i integracji młodych liderów polonijnych oraz 
programów staży zawodowych w Polsce – to ciekawe – dla 
absolwentów polskiego pochodzenia.

(Głos z sali: Senator Abgarowicz.)
Pan senator Abgarowicz jest nieobecny, ale możemy 

w jego imieniu powiedzieć, że to bardzo dobry pomysł, 
żeby na staże przyjeżdżali…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Chciała pani coś powiedzieć, Pani Senator?

Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że w tej chwi-
li Program 1 Telewizji Polskiej robi turnieje tematyczne, 
na przykład o historii filmu polskiego, i to idzie na cały 
świat, i cały świat bierze internetowo udział w głosowaniu. 
Ogląda to, oddaje swoje głosy i typuje, udziela odpowiedzi. 
Mnie się wydaje, że to jest po prostu gratka, nie mówiąc 
już o tym, że nie dzielimy społeczności, nie mówimy, że 
może ci ze Wschodu będą mieć gorszą polszczyznę. To jest 
indywidualna decyzja każdego, kto do tego stanie, czyli 
musi się w tym dobrze czuć i jest przykładem dla wielu 
innych, którzy tego zadania się nie podejmą, ale może będą 
chcieli podjąć takie wyzwanie za rok czy za dwa lata, jeżeli 
konkurs będzie się odbywał co dwa lata. Mój pomysł nie 
polega na tym, żeby przedstawiciele Polonii się zgromadzili 
w Sali Kongresowej czy żeby mogli zasiąść i pisać w ja-
kiejkolwiek innej sali, tylko na tym, żeby internet, który 
łączy cały świat, mógł służyć do realizacji tego zadania, 
żeby to się odbyło w internecie.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo, Pani Senator, Pani Przewodnicząca.
Spędziłem tu dwie kadencje i słuchałem zawsze tych 

zdań wielokrotnie złożonych. Podziwiam, jak pani spraw-
nie się nimi posługuje i do kropki dochodzi też bardzo 
pięknie. Opowieść była niezwykle ważna. Jest to jednak 
nadbudowa, jak się mówiło za komuny, a teraz wróćmy do 
bazy, czyli do pieniędzy.

Rozumiem, że państwo są za tym, żeby przyszła komi-
sja wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie budżetu o pie-
niądze dla Polonii?

Czy tak? Czy są inne propozycje?
(Głos z sali: Podstawowe zadanie.)
Dziękuję.
Druga rzecz to projekt ustawy o finansowaniu współpra-

cy z Polonią i Polakami za granicą. Projekt ten ciągle krąży 
i najwyższy czas, żeby go sfinalizować, prawda?

A monitorowanie polityki państwa polskiego w sto-
sunku do Polonii i Polaków za granicą oraz wydatkowanie 
środków z budżetu państwa na przedsięwzięcia polonijne? 
Pewnie tak, no bo ktokolwiek będzie tu rządził… My je-
steśmy w tej luksusowej sytuacji, że nasza komisja się 
porusza poza podziałami. Takie możliwości Senat miał 
i chyba będzie miał zawsze.

(Rozmowy na sali)
Jeśli miłe panie będą mniej mówiły, to szybciej doje-

dziemy do finału…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Niech pan nie bę-

dzie taki zazdrosny.)
…a o godzinie 17.00, Pani Przewodnicząca, są wrę-

czane nagrody „Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej”, 
w jakimś sensie związane z naszą działalnością.

Niezwykle ważna sprawa to nowelizacja ustawy o repa-
triacji. Czy ktoś chciałby coś powiedzieć na ten temat?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Oczywiście. Pomyślałem, że sięgnęła pani po mi-

krofon…
Po ciastko też można, oczywiście. Po to są.
(Głos z sali: Ale to jest bardzo…)
Bardzo.
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Wicedyrektor 
Biura Analiz i Dokumentacji 
w Kancelarii Senatu 
Romuald Łanczkowski:

Ja niewątpliwie widziałbym jako istotną sprawę powro-
tu środków do Senatu. Stało się, jak się stało, ale wydaje 
się, że chyba źle się stało, iż środki te zostały wyprowadzo-
ne do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A jeśli chodzi 
o pracowników Kancelarii Senatu, tych, którzy są powołani 
do tego, żeby wspierać swoimi działaniami panie senator 
i panów senatorów, to myślę, że w tej kadencji zrobiliśmy 
sporo. Udało nam się sporządzić publikację – a właści-
wie nawet dwie – poświęconą sprawie opieki Senatu nad 
Polonią i Polakami za granicą, jakby podsumowującą to 
ćwierćwiecze. Wydaje nam się jednak, że jest to początek 
działalności opisującej działania Senatu na rzecz naszych 
rodaków rozproszonych po świecie i że to powinno być 
kontynuowane. Naszym marzeniem i pragnieniem jest 
to, żeby powstała kolejna taka publikacja, w której po-
kazalibyśmy tym razem wkład finansowy. W pierwszej 
naszej publikacji mówiliśmy przede wszystkim o wkładzie 
merytorycznym, a następnym krokiem byłaby publikacja 
poświęcona właśnie temu wysiłkowi – można tak powie-
dzieć – finansowemu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo 
doskonale wiedzą, ponieważ wielokrotnie o tym mówiono, 
że w ciągu tych dwudziestu pięciu lat sprawowania pieczy 
nad Polonią i Polakami za granicą ze środków polskiego 
podatnika na wsparcie Polonii i Polaków za granicą prze-
znaczono ponad 850 milionów zł.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ponad osiemset pięćdziesiąt…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
W ciągu dwudziestu pięciu lat. To nie jest kwota, która 

poraża, ale też nie jest to kwota mała. Jest też pytanie, czy 
środki te były wykorzystane w sposób właściwy oraz jakie 
przyniosły efekty. Próbowaliśmy przybliżyć to, co robił 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo jako członkowie 
komisji otrzymali tę publikację, z której – nie ukrywam – 
jesteśmy dumni jako pracownicy wspierający działania 
Wysokiej Komisji i Wysokiego Senatu. Jesteśmy z niej 
dumni i pragniemy w dalszym ciągu działać w tym kierunku 
jako ten skromniuteńki zespół, który niestety od 1 paździer-
nika będzie o jedną osobę pomniejszony, ponieważ nasza 
koleżanka i współpracownica, pani Ewa Czerniawska, 
przechodzi do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, 
do Biura do Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą – do-
kładnie tak się to biuro nazywa – i tam będzie pracowała. 
Ale my w dalszym ciągu pozostajemy tutaj i będziemy 
robili co w naszej mocy, pracując również na rzecz własną, 
albowiem ja jestem w trakcie pisania doktoratu…

(Przewodniczący Andrzej Person: Gratulujemy.)
…na Uniwersytecie Jagiellońskim. Chcę dorównać 

panu senatorowi…
(Przewodniczący Andrzej Person: Trudno będzie, ale 

walczyć trzeba.)
Pani Karolina również jest w trakcie pisania doktoratu. 

Ma zamknięte studia doktoranckie, egzaminy doktoranckie 
pozdawała, pozostało jej tylko napisać doktorat, chcemy 
więc …

(Głos z sali: Można powiedzieć, że jest to bardzo dobry 
pomysł.)

Ostatnia propozycja, czyli wspieranie rozwoju współ-
pracy gospodarczej Polski ze środowiskami polonijnymi, 
wydaje się też oczywista.

Czy państwo senatorowie mają jeszcze jakieś rekomen-
dacje dla przyszłej komisji na dziewiątą już…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
To będzie dziewiąta kadencja Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej? Jeżeli państwo nie mają już propozycji, to prze-
chodzimy do luźnych wniosków.

Czy są jakieś wnioski, które można wyciągnąć z obec-
nej kadencji?

Pan senator Czarnobaj szuka czegoś w swoim iPadzie 
i nic nie znalazł.

Gdzie jest pan… A, jest pan.
Panie Mecenasie Zientarski, rzadko się poruszamy 

w sferze prawa, a czy nie należałoby poszperać, że się tak 
nieelegancko i nieprawniczo wyrażę, w różnych przepisach 
prawa miejscowego na temat…

Nic z tego nie rozumiesz?
(Senator Piotr Zientarski: Rozumiem.)
Rozumiesz. To dobrze.
Myślę, że jest to ciekawy temat i potrzebny, żebyśmy 

wiedzieli, jakie prawa, obowiązki, przywileje ma Polonia 
w różnych krajach. Co wolno Polakom we Francji, a czego 
nie wolno na przykład w Anglii.

Czy chciałby pan powiedzieć dwa zdania na ten te-
mat? Nie?

(Senator Piotr Zientarski: Nie jestem przygotowany.)
Pan jest zawsze przygotowany.
(Brak nagrania)

Przewodniczący Andrzej Person:
Ale temat jest ciekawy.
(Senator Piotr Zientarski: To temat na habilitację.)
Na habilitację…
(Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: I na doktorat.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
A pan zamierza w następnej…
(Senator Piotr Zientarski: Analiza prawno-porównaw-

cza uprawnień poszczególnych komisji…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale pan patrzy pod kątem swojej kariery naukowej, 

a my myślimy o pozycji Polonii w tych krajach.
(Senator Piotr Zientarski: Rozumiem, rozumiem, tylko 

że to…)
Ale habilitacja w drodze, że spytam tak niedyskretnie?
(Senator Piotr Zientarski: Na razie tak…)
Powolutku?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Czyli będzie potrzebna jeszcze jedna kadencja, dziesią-

ta, żeby zostać profesorem polonijnym. Byłoby miło.
Proszę bardzo, kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? 

A może… Tak rzadko dopuszczamy do głosu naszych współ-
pracowników, przyjaciół z Senatu. Widzę, że się wychyla pan 
dyrektor Łanczkowski. Chciałby pan na pewno powiedzieć, 
co widziałby pan w przyszłej kadencji jako priorytet?
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pracować z państwem, z osobami, które mają olbrzymie 
doświadczenie. Dziękuję panu przewodniczącemu i całej 
komisji, i wszystkim tym, którzy współpracowali z komi-
sją, a moje wrażenie przedstawię w jednym zdaniu: jest 
to chyba jedyna komisja, w której podziały polityczne są 
drugorzędne, a rzecz najważniejsza to problemy dotyczące 
Polaków za granicą. Czy zrobiliśmy coś dobrego, ocenią 
nas inni. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za 
to, co było zawsze przedmiotem rzeczowej dyskusji.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Zanim państwo wyjdą, muszę dokonać formalności.
Czy państwo są za przyjęciem tego sprawozdania? (7)
Czy ktoś jest przeciw? (0)
Dziękuję.
Pani senator Sagatowska jedno zdanie, a potem dwa 

zdania pan doktor mecenas Zientarski.

Senator Janina Sagatowska:
Chciałabym bardzo podziękować i podkreślić to, co 

mówił na koniec kolega. Ja też miałam ten zaszczyt i wiel-
ki honor przewodniczyć tej komisji w latach 1997–2001, 
później byłam, podobnie jak obecnie, wiceprzewodniczącą. 
W naszej komisji cenne jest właśnie to, że dominuje tu tro-
ska o Polaków rozsianych po całym świecie, a nie jakiekol-
wiek uprzedzenia. Pracowaliśmy tu z kolegą Gogaczem, bo 
razem… Kiedy była większość SLD, też miało to inny… Po 
prostu nigdy to… Każde posiedzenie odbywało się z ogrom-
ną kulturą, bez żadnych wzajemnych uprzedzeń. Myślę, że 
to się przeniesie na następne kadencje, bo temat Polonii 
jest szczególny i godny, dlatego że jednym z głównych za-
dań Senatu, oprócz tworzenia dobrego prawa, poprawiania 
prawa, jest opieka nad Polonią i Polakami na świecie. To 
nas wyróżnia spośród wszystkich innych organów, w tym 
od Sejmu. W Sejmie jest przecież Komisja Łączności 
z Polakami za Granicą, ale to nigdy nie było to samo. Tam 
jest to jakby dodatkowe zadanie, a Senat odgrywał właśnie 
rolę opiekuna Polonii. Żałujemy, że trochę się to zmieniło 
od strony narzędzi, bo przez trzy lata nie mieliśmy odpo-
wiednich narzędzi, ale wszystko przed nami. Mocno wierzę, 
że te środki powrócą do Senatu i jeszcze lepiej będzie się to 
wszystko działo dla Polonii. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję za bardzo twórczą, budującą i miłą współ-

pracę.
Pan mecenas, doktor, senator z Koszalina.

Senator Piotr Zientarski:
Ja kontynuowałbym myśl, którą przedstawiła pani se-

nator przewodnicząca Sagatowska.
W tej komisji upływa mi trzecia kadencja. Głosowania, 

zwłaszcza w tych wypadkach, gdzie dysponowaliśmy środ-
kami, nigdy nie miały klucza politycznego, podstawą dys-
kusji była bowiem zawsze troska o dobro Polonii. Ja myślę, 

(Przewodniczący Andrzej Person: No coś wspania-
łego!)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
…również w tym kierunku indywidualnie się rozwijać 

i, że tak powiem, poświęcać swoje umiejętności dla dobra 
Rzeczypospolitej Polskiej…

(Przewodniczący Andrzej Person: Dziękuję bardzo.)
…jako ci, moglibyśmy powiedzieć, bezpartyjni fa-

chowcy.

Przewodniczący Andrzej Person:
Bardzo dziękujemy.
(Wicedyrektor Biura Analiz i Dokumentacji w Kancelarii 

Senatu Romuald Łanczkowski: Dziękuję bardzo.)
Gratulujemy. My, Panie Dyrektorze, jesteśmy również 

dumni z tego dzieła, wszędzie zyskuje ono pochlebne re-
cenzje. Na temat doktoratu nie będę się wypowiadał, bo 
obchodzę dwudziestolecie pisania doktoratu i ciągle jestem 
w drodze, nie będę więc za dużo mówił na ten temat.

Pan mecenas…
(Wicedyrektor Biura Analiz i Dokumentacji w Kancelarii 

Senatu Romuald Łanczkowski: Jeśli…)
Tak?

Wicedyrektor 
Biura Analiz i Dokumentacji 
w Kancelarii Senatu 
Romuald Łanczkowski:
Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to ja te recenzje, 

które otrzymało nasze opracowanie, i te podziękowania, 
które do nas trafiły, przekażę do wiadomości pana przewod-
niczącego i komisji. Naprawdę warto się z nimi zapoznać, 
albowiem jesteśmy bardzo zaskoczeni tak pozytywnym 
odbiorem. Chcę powiedzieć, że pierwsze wydanie naszej 
publikacji – pamiętają państwo, to pierwsze, cieńsze – ro-
zeszło się w nakładzie pięciuset egzemplarzy błyskawicz-
nie, jak świeże bułeczki, a z drugiego wydania, liczącego 
ponad czterysta stronic, w tej chwili pozostało nieco ponad 
sto egzemplarzy. Trzymamy je kurczowo, żeby były dla 
senatorów przyszłej kadencji.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję.
Trwajcie na tym stanowisku oboje jak latarnicy i przy-

gotowujcie następne wydanie.
Pan Czarnobaj musi wyjść. Nie wiem dokąd, skoro jest 

posiedzenie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Do innej komisji.)
A wy wszyscy macie posiedzenie tej samej komisji?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Przewodniczący…)
Proszę bardzo, jedno zdanie.

Senator Leszek Czarnobaj:
W związku z tym, że już wydzwaniają, iż brak kwo-

rum, chciałbym jako ten, który jest tu pierwszą kadencję, 
bardzo serdecznie podziękować za to, że miałem zaszczyt 
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Nie, teraz tak nie jest.
(Głos z sali: Konsulowie mogą bezpośrednio finanso-

wać pewne…)
Mogą, ale…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Mogą, ale tu chodzi o coś innego.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Żeby nie zabierać tego konsulom, a jednocześnie umoż-

liwić Senatowi, żeby z tych środków, które ma w tej chwili 
MSZ, z opinią konsula… Mówię w uproszczeniu, co było 
przedmiotem tego przedłożenia i usankcjonowania prak-
tyki, która była w Senacie. Gdybyśmy mieli to zakotwi-
czone chociażby w ustawie, już nie mówiąc o konstytucji, 
to wreszcie skończyłyby się dyskusje na temat tego, czy 
Senat jest prawdziwym opiekunem Polonii.

Przewodniczący Andrzej Person:
Panie Doktorze…
(Senator Piotr Zientarski: Bo to jest…)
…panie mi tutaj zwracają uwagę, że jestem seksistą, 

bo kobietom przerywałem, a panu nie, więc chciałbym 
w równym stopniu…

(Senator Piotr Zientarski: Ale tu się jakby uzupeł-
niamy.)

Bardzo twórczy jest pana wkład w tę rekomendację.
(Senator Piotr Zientarski: Myślę, że to jest bardzo…)
(Senator Janina Sagatowska: O to mi właśnie cho-

dziło.)
Bardzo twórczy wkład pana senatora.
(Senator Piotr Zientarski: Bardzo dziękuję za podpo-

wiedź.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję bardzo.)
…za niezwykle twórczy wkład w nasze rekomendacje.
I jeszcze raz chciałbym państwu podziękować.
Zamykam osiemdziesiąte drugie posiedzenie tej ko-

misji, życząc sukcesów wszystkim państwu startującym 
w wyborach, a tym, którzy nie startują, sukcesów na dalszej 
drodze życia.

Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Dziękujemy.)

jako że czeka nas – tak przynajmniej jest zapowiadane 
– zmiana konstytucji i dyskusje konstytucyjne, że powin-
niśmy… To znaczy nie tylko myślę, jestem przekonany, na 
niektórych konferencjach już o tym mówiłem. Mam publi-
kacje, gdzie poważni konstytucjonaliści wypowiadają się 
w sposób jednoznaczny, że właśnie w konstytucji powinna 
się znaleźć ta nasza rola, o której tu mówimy.

(Głos z sali: Dokładnie.)
Niestety w 1997 r. decydujące głosy z jednej strony 

Ryszarda Kalisza, a z drugiej strony poprzedniej rzecznik, 
pani Lipowicz, storpedowały art. 112 projektu konstytucji, 
gdzie właśnie ta rola była uwzględniona.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Że Senat sprawuje opiekę nad Polonią. To zostało wy-

kreślone. Myślę, że do tego trzeba wrócić. To nie ulega…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czyli lobby trzeba wyraźnie… Konstytucjonaliści to 

podnoszą. Dlaczego to jest ważne? Wówczas w dyskusji 
podnoszono, że jest to sprzeczne z konstytucją. Jak może 
być sprzeczny z konstytucją zapis konstytucyjny? Poza tym 
zarzucano, że narusza się podział władz. Ale, przepraszam 
bardzo, monteskiuszowski podział władz, ten taki twardy, 
został już dawno złamany chociażby przez tę zasadę, że 
można łączyć stanowisko posła i ministra, władzę wyko-
nawczą i ustawodawczą.

(Głos z sali: Dokładnie.)
W związku z tym nie ma mowy o tym, żebyśmy mieli 

realizowaną w naszej konstytucji w sposób ostry, bez wy-
jątków, zasadę monteskiuszowską.

To jedna rzecz i myślę, że jest to bardzo ważna sprawa.
Konsekwencją przyszłej zmiany konstytucji byłoby 

też wprowadzenie, co przecież przeżywaliśmy w kadencji 
2005–2007, przygotowanej przez Senat ustawy o opiece 
Senatu nad Polonią i Polakami za granicą, która nie tylko 
sankcjonowała dotychczasową praktykę, ale wskazywała 
nową drogę, umożliwiającą Polonii składanie wniosków 
bezpośrednio do Senatu, oczywiście z opinią konsula. 
Czyli musi być współpraca z MSZ. Konsul musi mieć, 
i ma, orientację co do działań, siły ośrodków itd., itd., ale 
niekoniecznie zawsze musiałoby być uwzględniane po-
średnictwo wspólnot.

(Głos z sali: Teraz tak jest.)
(Głos z sali: Nie.)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 45)
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